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LĪGUMS ar vecāku par dalībnieka uzĦemšanu nometnē
Līguma Nr. ________________
Rīga

2012.gada 29.augustā

Biedrība „REĀLS PIEDZĪVOJUMS” (Reă . Nr. 40008161269) NOMETNES
ORGANIZĒTĀJS – biedrības valdes priekšsēdētāja Sandija KrastiĦa (kas darbojas saskaĦā ar
biedrības statūtiem) personā , no vienas puses un DALĪBNIEKA MĀTES /TĒVA/AIZBILDĥA
_________________________________________(personas kods ____________ - __________ )
mātes / tēva/ aizbildĦa vārds, uzvārds
personā no otras puses, noslēdz sekojošu līgumu:
1. DALĪBNIEKS(-ce)__________________________________________________
(vārds, uzvārds)
personas kods : _____________________ - ______________________________
tiek uzĦemts(- ta) diennakts, lauku apstākĜu nometnē „REĀLS PIEDZĪVOJUMS”, kas notiks
no 2012. gada 29. – 31.augustam, Ādažu novads, IĜėene, "StirniĦas", Kempings Leiputrija.
datumi

mēnesis

• Nosakot dalības maksu 50 Ls ( ja nav maznodrošinātās ăimenes statusa izziĦas kopija)
• BEZ MAKSAS- dalība maznodrošināto ăimeĦu bērniem (80 Ls vērtībā nometne, kuru ziedo
biedrība) -ja ir maznodrošinātās ăimenes statusa izziĦas kopija vai ja ăimenē piejamie iztikas
līdzekĜi, uz katru tās locekli, nepārsniedz valstī statistiski noteikto iztikas minimumu (176,-lati).
2. DALĪBNIEKA VECĀKU vai AIZBILDĥU tiesības un pienākumi:
2.1. Iegūt patiesu un detalizētu informāciju par nometnes sadzīves apstākĜiem un nometnes
programmu;
2.2.sniegt patiesas ziĦas par dalībnieka personību un veselības stāvokli, aizpildot un iesniedzot
nometnes dalībnieka APTAUJAS LAPU;
2.3. nodrošināt dalībnieku ar nepieciešamajām aizsargpotēm (pret ērču encifalītu,u.t.t.),
iesniegt vakcinācijas apliecības kopiju, uzĦemties atbildību par dalībnieka veselību un
dzīvību, ja vakcinācija nav veikta (uz nometni jābūt līdzi medikaments REMANTADĪNS);
2.4. līdz nometnes sākumam iesniegt nometnes vadītājam primārās aprūpes ārsta izziĦu,
kurā ir norādīts:
- gatavība piedalīties lauku apstākĜu nometnē;
- pārslimotās slimības;
- vai nav bijis kontaktā ar infekcijas slimniekiem;
- pārbaude uz pedikulozi;

2.5. informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos
gadījumos (alerăija, astma, u.c.), un nodrošināt dalībnieku ar tiem;
2.6. apdrošināt dalībnieka veselību un dzīvību- nelaimes gadījumiem ar paaugstinātu bīstamību.
2.7. informēt nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām vai ko īpašu, kas jāĦem vērā
attiecībā uz jūsu bērnu;
2.8. nodrošināt dalībnieku ar VISU nometnes norisei nepieciešamo Personīgo ekipējumu un
apăērbu, kas norādīts nometnes INFORMĀCIJAS LAPĀ (un mājaslapā- ekipējums, apăērbs).
2.9. samaksāt nometnes pilno dalības maksu 50 Ls (ja ir maznodrošinātās ăimenes statusa izziĦas
kopija) vai _____ (ja nav maznodrošinātās ăimenes statusa izziĦas kopija)
2.10. informēt nometnes vadītāju par atteikšanos no nometnes vismaz 2 dienas pirms nometnes
sākšanās, ja informācija par atteikšanos no piedalīšanās nometnē ir sniegta nedēĜu pirms nometnes
sākuma, tad tiek atmaksāti 70 % no dalības maksas, ja 5 dienas iepriekš, tad 50%, ja 3 dienas, tad tiek
atmaksāti 30 %, ja izbraukšanas dienā tad nauda netiek atmaksāta, izĦemot ārkārtas gadījumus ar
pamatojuma dokumentiem.

2.11. atlīdzināt nometnes dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus nometnes
organizatoriem, kas radušies nometnes laikā (nometnes materiāltehnisko inventāru salaušana,
demolēšana, vai piesavināšanās); Un ja dēĜ nometĦotāja, kas ir darījis pāri citam nometĦotājam
(psiholoăiski vai fiziski ietekmējis un pazemojis), kāds nometĦotājs izstājas no nemetnes, tad pāri
darītāja vecākiem, aizbildĦiem ir jāsamaksā pilna nometnes samaksa 80 Ls (ko ir iemaksājis dalībnieks,
LĪGUMU vecāki aizpilda divos eksemplāros un iesniedz parakstītus nometnes sākumā (pie reăistrācijas) vai vecāks sapulcē (ja
nepieciešams)
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kurš pāri darījuma dēĜi nespēj vairs uzturēties nometnē), lai biedrība varētu atmaksāt dalības maksu pāri
darītajam (psiholoăiski vai fiziski) ietekmētajam nometĦotājam.

2.12. nodrošināt bērna nogādāšanu līdz nometnes vietai norādītājā ierašanās
laikā,vietā,un,noslēdzoties nometnei-nogādāt bērnu no nometnes uz mājām, norādītajā
nometnes noslēguma laikā.
3. DALĪBNIEKA tiesības un pienākumi:
3.1. Nometnes laikā atrasties drošā vidē, piedalīties kvalitatīvā nometnes programmā, veidot attiecības,
kas balstītas uz cieĦu un izpratni vienam pret otru - gan ar nometnes dalībniekiem, gan vadītājiem;
3.2. ievērot visus nometnes visus iekšējās kārtības un drošības noteikumus, ievērot dienas režīmu un
izpildīt visus nometnes vadītāju un instruktorus/pasniedzēju norādījumus.
4. NOMETNES ORGANIZĒTĀJA un vadītāju pienākumi un tiesības:
4.1.Atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību ievērošanu;
4.2. informēt dalībnieka vecākus vai aizbildĦus par izmaiĦām dalībnieka veselības stāvoklī;
4.3. nodrošināt kvalificētu medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā;
4.4. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt vecākus vai aizbildĦus par sadzīves
apstākĜiem nometnē;
4.5. informēt dalībnieka vecākus vai aizbildĦus par nometnes saturu un tās dienas kārtību;
4.6. īstenot nometnes programmu;
4.7. atĜaut dalībnieka vecākiem vai aizbildĦiem apciemot dalībniekus nometnes, iepriekš saskaĦojot
savu ierašanās laiku ar nometnes vadītāju;
4.8. nometnes pedagogi tiesīgi aizrādīt nometnes dalībniekam, ja viĦi pārkāpj kādu no iekšējās kārtības
noteikumiem;
4.9. sevišėi smagu pārkāpumu gadījumā dalībnieks tiek izslēgts no nometnes: atrašanās atklātā
ūdenstilpnē bez nometnes vadītāju atĜaujas, lietot uguni bez nometnes vadītāju atĜaujas un lietojot
alkoholiskos dzērienus,
narkotikas, psihotropās vielas, patvaĜīgi atstājot nometnes teritoriju,
psiholoăiski vai fiziski ietekmē citus nometĦu dalībniekus un instruktorus (pazemo, apsaukā, lamājās,
kaujās), traucē dalībnieku pilnvērtīgu piedalīšanos nometnē- par to tiek ziĦots vecākiem, kas nodrošina
dalībnieka izĦemšanu no nometnes un nogādāšanu mājās (šādā gadījumā dalībnieka iemaksātā dalības
maksa atpakaĜ netiek atgriezta). Un ja dēĜ nometĦotāja, kas ir darījis pāri citam nometĦotājam
(psiholoăiski vai fiziski ietekmējis un pazemojis), kāds nometĦotājs izstājas no nemetnes, tad pāri
darītāja vecākiem, aizbildĦiem ir jāsamaksā pilna nometnes samaksa 80 Ls (ko ir iemaksājis dalībnieks,
kurš pāri darījuma dēĜi nespēj vairs uzturēties nometnē), lai biedrība varētu atmaksāt dalības maksu pāri
darītajam (psiholoăiski vai fiziski) ietekmētajam nometĦotājam.
4.9. ja nometnes dalībniekam kāda iemesla dēĜ jāatstāj nometne, nometnes dalības maksa atpakaĜ netiek
atmaksāta.
4.10. nometnes vadītājs neatbild par sekām, kas radušās nometnes dalībniekam pārkāpjot nometnes
iekšējās kārtības un drošības noteikumus.
5. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz nometnes pēdējai dienai, t.i.31.08..2012.
6. NesaskaĦas, kas rodas līguma slēdzēju pusēm, tiek risinātas Latvijas Republikas likumdošanas un
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
7. Līgums sastādīts divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie NOMETNES ORGANIZĒTĀJA,
otrs pie DALĪBNIEKA VECĀKIEM vai AIZBILDĥIEM.

NOMETNES ORGANIZĒTĀJS
Biedrība
„REĀLS PIEDZĪVOJUMS”
Sauriešu 8-7, Saurieši, StopiĦu novads,
LV-2118, tālr. 28373749
Reă. Nr. 40008161269
Konts: LV25UNLA0050015537570
AS SEB Banka, UNLALV2X
_____________________/S.KrastiĦš/
z.v
(paraksts)

DALĪBNIEKA VECĀKI vai AIZBILDĥI
___________________________________
(vārds, uzvārds)
________________ - __________________
(personas kods)
___________________________________
(adrese, tālruĦa numurs)
__________________________________
(paraksts)

LĪGUMU vecāki aizpilda divos eksemplāros un iesniedz parakstītus nometnes sākumā (pie reăistrācijas) vai vecāks sapulcē (ja
nepieciešams)
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